
 

 
REGULATORNÍ OZNÁMENÍ 

 
 

Informace o způsobu zdanění dividendy 
 
 

LUCEMBURK/ ZNOJMO (2. října 2009) – PEGAS NONWOVENS SA („PEGAS“ nebo 
“Společnost”) informuje o způsobu zdanění výplaty z účtu emisního ážia s rozhodným 
dnem 22. září 2009 ve výši 0,90 EUR na akcii. Dividenda byla vyplácena od 29. září 
2009.  

Obecné podmínky zdanění v Lucembursku 

Dle podmínek stanovených lucemburským daňovým právem by výplata z účtu emisního 
ážia společnosti PEGAS NONWOVENS SA v případě neexistence kapitalizovaných rezerv 
neměla představovat příjem z cenných papírů a neměla by tedy podléhat srážkové dani 
v Lucembursku. 

Dle “Note de Service L.I.R./N.S. n. 113” vydané finančními orgány v Lucembursku a 
odstavce 97 § 3 (b) lucemburského daňového zákona, platí, že: 

1. v případě neexistence kapitalizovaných rezerv je částka určená ke snížení akciového 
kapitálu osvobozena od daně z příjmu, pokud je snížení akciového kapitálu 
ekonomicky odůvodnitelné. 

2. v případě existence kapitalizovaných rezerv podléhá částka určená ke snížení 
akciového kapitálu až do výše kapitalizovaných rezerv vždy plně dani z příjmu; jiné, 
nežli kapitalizované rezervy tj. kapitál vytvořený vklady akcionářů (akciový kapitál a 
účet emisního ážia) nemusí podléhat zdanění, pokud je snížení akciového kapitálu 
ekonomicky odůvodnitelné. 

Detaily pro akcionáře – české daňové rezidenty 

Dle českého práva včetně zákona o daních z příjmů by výplata z emisního ážia neměla 
být považována za dividendový příjem. Z tohoto důvodu by tato výplata měla být 
zahrnuta do celkového daňového základu plátce daně. Dle současného znění zákona o 
daních z příjmů platí jednotná sazba daně z příjmu fyzických osob ve výši 15 %. Fyzické 
osoby, jejichž celkový roční zdanitelný příjem (včetně této výplaty) nepřesahuje částku 
15 000 Kč a/nebo fyzické osoby pouze s příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání), jejichž 
ostatní příjmy včetně této výplaty jsou menší nežli 6 000 Kč, nemusí v České republice 
podávat daňové přiznání. 
 
Právnické osoby podléhají 20% dani z příjmu uplatňující se na jejich zdanitelný příjem 
(zisk) včetně této výplaty, ledaže by výplata emisního ážia byla posouzena jako snížení 
hodnoty investice dle českých účetních standardů. 

PEGAS NONWOVENS SA (société anonyme) je zapsán v rejstříku obchodu a společností R.C.S. v Lucembursku pod číslem B 
112.044. Sídlo společnosti je 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, Lucembursko. 
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Detail pro akcionáře – polské daňové rezidenty 

Je-li příjem považován za výplatu z emisního ážia, pak je tento příjem posuzován dle 
zákona o dani z příjmu právnických osob a dani z příjmu fyzických osob jako „výnos ze 
sdílení zisku“ zahraničních právnických osob a je zdaňován následovně: 
 

• 19 % paušální daň z příjmu právnických osob (bez možnosti uznání daňových 
nákladů), pokud není možné uplatnit výjimku z participace (týkající se akcionářů 
držících přímo nejméně 10 % podíl na Společnosti); 

• 19 % paušální daň z příjmu fyzických osob (bez možnosti uznání daňových 
nákladů). 

Společnost by neměla být povinována srazit srážkovou daň dle zákona o dani z příjmu 
právnických osob a zákona o dani z příjmu fyzických osob v souvislosti s výplatou 
emisního ážia.  

Informace v tomto oznámení o zdanění v Lucembursku, České republice a 
Polsku je pouze obecná. Investoři, jenž mají pochybnosti o svém způsobu 
zdanění v Lucembursku a/nebo v zemi své daňové rezidence nebo požadují 
specifickou informaci o svém způsobu zdanění, by se měli obrátit na svého 
daňového poradce. 

Údaje uvedené v oznámení jsou založeny na platné legislativě a právních 
předpisech účinných k datu vydání oznámení. Společnost neodpovídá za změnu 
legislativy, která nastane po datu vydání tohoto oznámení. 

Údaje uvedené v oznámení nejsou závazné pro finanční orgány v Lucembursku, 
České republice a v Polsku a nelze zaručit, že postoj finančních orgánů bude 
totožný se způsobem zdanění uvedeným v tomto oznámení. Uvedený způsob 
zdanění je založen na názoru daňových poradců společnosti PEGAS 
NONWOVENS SA a nebyl ověřen u finančních orgánů v příslušných zemích. 
 
 
Kontakt pro média:      Kontakt pro investory: 
 
 
Vladimír Bystrov       Klára Klímová 
Mediální zástupce PEGAS NONWOVENS    Poradkyně pro Investor Relation 
 
Bison & Rose Public Relations     PEGAS NONWOVENS 
Tel.: +420 233 014 040      Tel: +420 515 262 450 
GSM: +420 777 130 788      GSM: +420 602 244 838 
vladimir.bystrov@bisonrose.cz     kklimova@pegas.cz
 
PEGAS NONWOVENS SA, société anonyme, sídlem L-2320 Luxembourg, 68-70, Boulevard de la Pétrusse, 
registrovaná u R.C.S Luxembourg B 112 044, je holdingová společnost se sídlem v Lucemburku s provozními 
dceřinými společnostmi ve Znojmě v České republice.  PEGAS NONWOVENS je výrobcem netkaných textilií na 
bázi polyethylenu a polypropylenu pro oblast hygieny, průmyslu, stavebnictví, zemědělství a ostatních 
specializovaných sektorů. Tyto textilie jsou primárně využívány pro výrobu dětských plenek, výrobků dámské 
hygieny a inkontinence pro dospělé. Společnost se aktivně podílí na vývoji nových produktů poptávaných trhem 
a udržuje si tak vedoucí pozici v oblasti technologií na evropském trhu netkaných textilií. PEGAS NONWOVENS 
zaměstnává v současnosti 382 pracovníků. 
 
PEGAS NONWOVENS SA je veřejně obchodovanou společností na burzách v Praze a ve Varšavě. 

PEGAS NONWOVENS SA (société anonyme) je zapsán v rejstříku obchodu a společností R.C.S. v Lucembursku pod číslem B 
112.044. Sídlo společnosti je 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, Lucembursko. 
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